JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-én
9.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Szabó Zsolt
Horváth Richárd
Kondek Zsolt
Köves Gábor Nándorné
Lestyán Balázs
Nádas Sándor
Papp István
Tarsoly Imre

Igazoltan voltak távol:
Mikó János
Oroszlán Lajosné
Palik Józsefné
Szinyei András

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
dr. Paronai Richárd
aljegyző
Bánkutiné Katona Mária
dr. Szabó Ildikó

gazdálkodási irodavezető
hatósági irodavezető

Lukács László

törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:
Szavazógépkezelő:

Maksáné Benei Katalin
Katona Béla gondnok
* * *

Szabó Zsolt polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésünkön. Átadom a szót
Lestyán Balázs frakcióvezetőnek.

Lestyán Balázs frakcióvezető
Hagyományainkhoz híven kedves kötelességemnek szeretnék eleget tenni, névnapja
alkalmából tisztelettel köszöntöm Szabó Zsolt polgármester urat, aki a mai napon ünnepli
névnapját.
Szabó Zsolt polgármester
Névnapja alkalmából tisztelettel köszöntöm Horváth Richárd alpolgármester urat, aki április 3án ünnepelte névnapját, Nádas Sándor képviselő urat, aki március 18-án ünnepelte névnapját,
Kondek Zsolt képviselő urat, aki a mai napon ünnepeli névnapját és dr. Paronai Richárd
aljegyző urat, aki április 3-án ünnepelte névnapját.

Megállapítom, hogy 8 képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes.
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Megkérdezte, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest, van-e
valakinek más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a meghívóban szereplő
napirendet elfogadja, igennel szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
272/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 10-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról
2. Előterjesztés az „Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és
Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról
3. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városban című
projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
4. Előterjesztés a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program a Hatvani Százszorszép
Óvodában” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről
5. Előterjesztés „Térfigyelő kamerarendszer hálózat bővítése Hatvanban” tárgyú
pályázathoz kapcsolódó döntésről
6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani, Balogh Ádám utca 8. szám alatt
található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről
7. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola Sportkörének polgármesteri
keretből történő támogatásáról
8. Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub polgármesteri keretből történő
támogatásáról
9. Előterjesztés vízdíj tartozásból eredő követelés megvásárlásáról
Előterjesztő, előadó az 1-9. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester

* * *

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A „GYERMEKORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉSE ÚJHATVANBAN”
TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Szabó Zsolt polgármester
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Szabó Zsolt polgármester
Megnyertük a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat felújításához a támogatást. Ezt ki
is egészítjük, hogy teljes mértékben befejezhető legyen. Nagyon szeretnénk ezt 3-4 hónap
alatt felújítani. Itt az ideje, hogy a mostani Bajcsy úti épületet elhagyjuk, mert eléggé rossz
állapotú.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
273/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gyermekorvosi rendelő építése
Újhatvanban” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény
nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke 57.577.115.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás nettó 35.680.315.-Ft összegben pályázati forrásból, nettó
21.896.800.-Ft összegben saját forrásból biztosított. A saját forrás teljes része a 779/2012.
(XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan város 2014. évi költségvetésében
elkülönítve szerepel.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyermekorvosi rendelő építése
Újhatvanban” elnevezésű, nettó 57.577.115.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2014. április 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ „ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA,
VÖRÖSMARTY ÓVODA ÉS CSICSERGŐ ÓVODA ÉPÜLETENERGETIKAI
FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA”
CÍMŰ
PÁLYÁZATHOZ
KAPCSOLÓDÓ
KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁSOK
MEGINDÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Szabó Zsolt polgármester
Szabó Zsolt polgármester
Ez volt a harmadik olyan KEOP-os pályázati csomagunk, amit beadtunk és sikerült
megnyernünk. Nyárra összpontosítjuk a kivitelezéseket, azért, hogy minél kevesebb gondot
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okozzunk. Megnyertük a támogatást a Kossuth Lajos Általános Iskola, az 5. sz. Általános
Iskola, a MÁV Óvoda, a Jókai úti Óvoda, az önkormányzat épületének, a Római Katolikus
Általános Iskola, a Mészáros Lázár úti Óvoda, valamint a Vörösmarty téri Óvoda épületének
felújításához.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 3 határozati javaslatot támogatja, az igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
274/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés és kiviteli tervek elkészítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás
keretében. A beszerzés becsült értéke 900.000.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való
szerződéskötés feltétele a Támogatási Szerződés megkötése.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés és kiviteli tervek elkészítése”
elnevezésű, nettó 900.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2014. április 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
275/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Vörösmarty Óvoda
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés és kiviteli tervek elkészítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás
keretében. A beszerzés becsült értéke 500.000.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való
szerződéskötés feltétele a Támogatási Szerződés megkötése.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Vörösmarty Óvoda
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés és kiviteli tervek elkészítése”
elnevezésű, nettó 500.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
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A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2014. április 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
276/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Csicsergő Óvoda
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés és kiviteli tervek elkészítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás
keretében. A beszerzés becsült értéke 500.000.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való
szerződéskötés feltétele a Támogatási Szerződés megkötése.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Csicsergő Óvoda
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés és kiviteli tervek elkészítése”
elnevezésű, nettó 500.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2014. április 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A „HIÁNYZÓ KERÉKPÁRÚT SZAKASZ FEJLESZTÉSE HATVAN
VÁROSBAN CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KIVITELEZÉSI MUNKÁK ÉS
KIVITELI TERVEK MEGRENDELÉSE” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
MEGINDÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Szabó Zsolt polgármester

Szabó Zsolt polgármester
Épül a Zagyva projekt, az Újhatvant Óhatvannal összekötő hidas kerékpárút projekt, és
szintén meg fog épülni a 32-es út mellett a Csányi úttól Jászfényszarun a körforgalomig a
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kerékpárút. Ez azt jelenti, hogy a sóderost mind a Zagyva parton, mind a 32-es főút melletti
kerékpárúton el lehet majd érni. Viszont hiányzik egy közel 2 kilométeres szakasz, ami a
Horváth Mihály út mellett menne. Itt kerékpárút és parkolók is épülnek. Ehhez pályázati pénz
érhető el, ha elég gyorsak leszünk az építési engedély megszerzésével.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
277/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése
Hatvan városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 142.900.000.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hiányzó kerékpárút szakasz
fejlesztése Hatvan városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli
tervek megrendelése” elnevezésű, nettó 142.900.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2014. április 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
SZÁZSZORSZÉP

A

„NEMZETI OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM A HATVANI
ÓVODÁBAN”
CÍMŰ
PÁLYÁZATHOZ
KAPCSOLÓDÓ

DÖNTÉSEKRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Szabó Zsolt polgármester

Szabó Zsolt polgármester
Szeretnénk egy kis méretű műfüves pályát építeni a Százszorszép Óvoda udvarán. Ehhez
önrészt is biztosítunk.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati javaslatot támogatja, az igennel szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
278/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani
az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport
Program” (a továbbiakban: Program) című felhívására a Hatvani Százszorszép Óvodában
(székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) egy 7x13 méteres műfüves pálya kialakítására,
utánpótlás-nevelésre és óvónőképzésre. A képviselő-testület a Program megvalósításához az
Alapítványon keresztül önrészt biztosít, melynek becsült értéke max. bruttó 2.850.000,- Ft. Az
önerő Hatvan város költségvetésének 2014. évi pénzmaradványában rendelkezésre áll. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok aláírására.
Határidő
Felelős

: 2014. április 20. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
279/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program”
című pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati
és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt képviselő;
2.) Ludányi Mária Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője;
3.) Dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2014. április 14. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS „TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER HÁLÓZAT
HATVANBAN” TÁRGYÚ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSRŐL

BŐVÍTÉSE

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.

Előterjesztő, előadó:

Szabó Zsolt polgármester

Szabó Zsolt polgármester
A térfigyelő kamerarendszerünk még hiányos, de mindenképpen szerettük volna megcsinálni.
Most van lehetőség erre pályázni. A pontos bekerülési értéket a felmérések hiányában nem
tudjuk megállapítani, ezért az előterjesztésben szereplő 33 millió forint egy irányszám, amit
majd valószínűleg módosítanunk kell a pályázat elbírálását követően. Bízzunk benne, hogy
sikerül megnyernünk ezt a pályázatot, és a kamerarendszerünk így teljes lenne.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati javaslatot támogatja, az igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
280/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be Hatvan
város térfigyelő kamerarendszer hálózatának számbeli bővítésére a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatása” cím terhére. A tervezett beruházás becsült értéke: 33.703.281,- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő
Felelős

: 2014. április 23. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
281/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Térfigyelő kamerarendszer hálózat
bővítése Hatvanban” tárgyú pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd alpolgármester;
2.) Juhász Imre energetikus;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető.
Határidő
Felelős

: 2014. április 15. (munkacsoport megalakulására)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Szabó Zsolt polgármester
Ennek az előterjesztésnek is ugyanaz a szerepe, mint amit korábban többszörösen léptünk, pl.
a jelzőrendszerrel, a biztonságtechnikai rendszerrel, a közterület-felügyelők számának
megnövelésével, a városőrök számának megnövelésével, azért, hogy a városban rend, béke
és nyugalom legyen.

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HATVANI, BALOGH ÁDÁM
UTCA 8. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ INGATLAN ELIDEGENÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ
PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:

Szabó Zsolt polgármester
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Szabó Zsolt polgármester
Az ingatlan használaton kívül van. Szerettük volna, ha a további sorsa megoldódik, ezért egy
olyan vállalkozót kerestünk, aki vállalja azt, hogy a szerződés aláírását követő egy hónapon
belül lebontja az ingatlanon lévő házat, és így a telket értékesíteni tudja, vagy építeni rá.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
282/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani, Balogh
Ádám utca 8. szám alatt található 306 helyrajzi számú, 708 m2 nagyságú, lakóház, udvar
megnevezésű ingatlan elidegenítésére irányuló, 217/2014. (II. 27.) számú határozata alapján
meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti
Koroknai István (lakcíme: 3000 Hatvan, Apród utca 15.) részére, bruttó 1.640.000,-Ft, azaz
Egymillió-hatszáznegyvenezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő
Felelős

: 2014. május 31. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
SPORTKÖRÉNEK POLGÁRMESTERI KERETBŐL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.

Előterjesztő, előadó:

Szabó Zsolt polgármester

Szabó Zsolt polgármester
Országos versenyen való részvételt segítünk ezzel elő, minél több gyerek megy sportolni,
annál egészségesebbek lesznek. Ezért szeretném, ha támogatnánk ezt a kezdeményezést.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
283/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola
Sportköre (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) számára 137.000,- Ft, azaz
Egyszázharminchétezer forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező
támogatási szerződésben foglaltak szerint. A támogatási összeg a Hatvan város 2014. évi
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költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret
terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2014. április 15. (a támogatási szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS

Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma:
15729394-8411-321-10; adószáma: 15729394-2-10 ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Szabó Zsolt polgármester;
továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola Sportköre (székhelye: 3000 Hatvan, Géza
fejedelem u. 2..; képviseli: Melykóné Tőzsér Judit továbbiakban: Támogatott) között a mai
napon, az alábbi feltételekkel:
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére
megítélt támogatás összege: 137.000,- Ft, azaz Egyszázharminchétezer forint
összegű támogatást biztosít a 2014. évi költségvetésben a Polgármesteri keret terhére.
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel:
A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 19 tanulója, 2 felkészítő pedagógus és a
szülők utaztatása a Hajdúböszörményben megrendezésre kerülő Diákolimpia Országos
Játékos Sportverseny döntőjére.
3. a) A támogatás összegét a Támogató a Hatvan Város Önkormányzata nevére érkező
számla átutalásával biztosítja a Támogatott részére.
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott
az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a
céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2014.
június 30. napjáig az elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató
felé.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a Gazdálkodási
Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél
vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára
visszautalni.
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b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett –
a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.
8. Ezen megállapodás a 2014. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok
személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Hatvan, 2014. április

.

…................................................
Támogató
Szabó Zsolt
polgármester

…....................................................
Támogatott
Melykóné Tőzsér Judit

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető

8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A
LISZT FERENC VASUTAS NYUGDÍJAS KLUB
POLGÁRMESTERI KERETBŐL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Szabó Zsolt polgármester

Szabó Zsolt polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

12

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
284/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub
(székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.) számára 185.740,- Ft, azaz
Egyszáznyolcvanötezer-hétszáznegyven forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét
képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A támogatási összeg a Hatvan város 2014.
évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret
terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2014. április 15. (a támogatási szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS

Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma:
15729394-8411-321-10; adószáma: 15729394-2-10 ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Szabó Zsolt polgármester;
továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub (székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.;
képviseli: Tóbi Tiborné elnök továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi
feltételekkel:
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére
185.740,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanötezer-hétszáznegyven forint
összegű támogatást biztosít a 2014. évi költségvetésben a Polgármesteri keret terhére.
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel:
A 25 éves jubileumi Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek és Szólisták Fesztiválján
való részvétel Balatonfüreden - buszköltség.
3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, készpénzben fizeti ki a Támogatott
részére.
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott
az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a
céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2014.
június 30. napjáig az elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató
felé.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
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6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a Gazdálkodási
Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél
vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára
visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett –
a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.
8. Ezen megállapodás a 2014. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok
személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Hatvan, 2014. április
.
…................................................

…....................................................

Támogató

Támogatott

Szabó Zsolt
polgármester

Tóbi Tiborné
elnök

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető

9. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

VÍZDÍJ

TARTOZÁSBÓL

EREDŐ

KÖVETELÉS

MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:

Szabó Zsolt polgármester
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Szabó Zsolt polgármester
Néhány nappal ezelőtt a Pázsit út 7-9-11. szám alatti társasházban a vízmű kikapcsolta a
vízszolgáltatást azért, mert bizonyos lakók nem fizették a tartozásukat, és ezért a közös
képviselő sem tudta ezt továbbutalni. Az itt található lakások fele önkormányzati tulajdonú,
ahol bérlők laknak. Azért, hogy megvédjük azokat a lakókat, akik rendesen, tisztességgel
fizették a díjakat, ezért a vízműtől megvásároljuk a követelést, ezáltal a vízszolgáltatás még a
mai napon helyreáll. A lakóközösségből négy olyan lakó tartozását kapjuk meg, akik nem
fizették a vízdíjat. Ezen négy lakás értéke fedezi az általunk megfinanszírozott összeget. A
közvagyont ezzel nem sértjük, sőt, rendezettség alakul ki a házban, egy újabb lépést tettünk
ennek érdekében.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
285/2014. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.-től (székhelye:
3300 Eger, Hadnagy u. 9.) a Hatvan, Pázsit utca 7-11. számú társasházzal szemben fennálló
tartozását bruttó 3.700.000,- Ft, azaz Hárommillió-hétszázezer forint értéken megvásárolja. A
képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat a Társasház 2001. Ingatlankezelő és
Szolgáltató Kft.-nél (székhelye: 3200 Gyöngyös, Bethlen G. u. 10/1. fsz. 2.,) nyilvántartott
3.802.492,- Ft összegű tartozást, mint követelést átveszi ezzel a társasházi közös költség
követelések jogosultjává válik.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a tartozás
megvásárlásával, a követelések átvételével, beszámításával kapcsolatban mind a Heves
Megyei Vízmű Zrt.-nél mind a Társasház 2001. Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft.-nél eljárjon,
a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint a megállapodásokat aláírja.
A képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást 3.700.000,- Ft erejéig a 2014. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja.
Határidő
Felelős

: 2014. április 30.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Szabó Zsolt polgármester
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

jegyző

SZABÓ ZSOLT
polgármester

